KOZGYULESI JEGYZOKONYV

amely
keszult
a
NORDTELEKOM
Tavkozlesi
SzolgaItat6
Nyilvanosan
MfikOdo
Reszvenytarsasag
(eg. 01-10-046480, 1084 Budapest,
Rak6czi ter 6. VII.) 2011. augusztus
2.
napjan, 10.00 6rakor, a tarsasag szekhelyen tartott, rendkiviili
Kozgyuleser61.
Jelen vannak: a jelen jegyz6konyvhoz
csatolt
kepvisel6ik, a jelenleti fv szerinti Igazgat6tanacsi
A KozgyUlest

megnyitja,

dr. Gacsi Mihaly,

jelenleti
fv szerint a tarsasag
tagok, illetve meghfvottak.

az Igazgat6tanacs

reszvenyesei,

illetve

elnoke.

A Nordtelekom
Nyrt. a tulajdonaban
a1l6, 4.338 darab sajat reszveny
alapjan a Gt. 227. §-anak
megfelel6en
szavazati
jogot
nem gyakorolhat,
emiatt
ezen reszvenyek
a hatarozatkepesseg
megallapftasanal
sem keriiltek figyelembevetelre.
Dr. Gacsi Mihaly a jelen jegyz6konyvhoz
csatolt jelenleti
fv alapjan
megallapftja,
hogy - a
Nordtelekom
Nyrt-n kivul - a megjelent reszvenyesek
(BELT Av Kft., Scandinavian
EQT Invest
Limited) 152.742 db tOrzsreszvennyel
rendelkeznek,
fgy az osszes leadhat6 198.342 szavazatb61
a
megjelent reszvenyesek
152.742 szavazatot kepviselnek, am ely a szavazatok 77 %-anak felel meg.
EI6z6ek alapjan dr. Ga.csi Mihaly megallapftja,
hogy a Kozgyules hatarozatkepes,
tekintettel arra,
hogy azon a szavazasra jogosft6 reszvenyek altai megtestesftett
szavazatok tobb, mint a felet kepvisel6
reszvenyes jelen van.
Dr. Gacsi Mihaly ugy nyilatkozik,
hogy a Kozgyules
egyetertese
megvalasztasa
eseten vallalja a Kozgyulest levezet6 elnok feladatainak
A Kozgyulest
•

ezt kovet6en

hatarozatot

hoz a Kozgyulest

A KozgyUles levezet6 elnoknek egyhangulag,
Gacsi Mihalyt, az Igazgat6tanacs
elnoket.

levezet6

es levezet6
ellat<'isat.

elnoknek

torten6

elnok megvalasztasar61.

152.742 igen szavazatfal

megvalasztja

dr.

Dr. Gacsi Mihaly levezet6 elnok tajekoztatja a Kozgyulest, hogy az Ulesr61 frasos jegyz6konyv
keszUI,
amely a tarsasag szekhelyen
megtekinthet6,
valamint kozzetetelre
kertil a BlIdapesti
Ertekt6zsde,
valamint a tarsasag honlapjan, illetve a www.kozzetetelek.hu
honlapon.
Dr. Gacsi Mihaly jegyz6konyvvezet6nek
dr. Majoros
Melindat
nevezi ki, javasolja,
hogy a
jegyz6konyvet
a Beltav Kft. reszvenyes kepvisel6je hitelesftse, szavazatszamlal6knak
pedig FOIdesi
Gezat, valamint dr. Sugar Inezt, a tarsasag munkavallal6jat
javasolja.

•

A Kozgyules
egyhangulag,
152.742 igen szavazatfal
Ligy dont, hogy a kozgyulesi
jegyz6konyvet
a Beltav Kft. reszvenyes
kepvisel6je
hitelesftse, szavazatszamlal6knak
pedig
egyhangulag
megvalasztja
Foldesi
Gezat, valamint
dr. Sugar Inezt, egyuttal
szavazasi
m6dkent a nyflt, szavaz6jegy felmlltatasaval
torten6 szavazast hatarozza meg.
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Dr. Gacsi Mihaly tajekoztatja a KozgyGlest, hogy a jelen KozgyGlesen megtargyalando napirendi
pontok megegyeznek a rendkivlili kozgyGles meghivojaban szerepl6, alabbi napirendi pontokkal:
1. A 6/2011. (1.11.) sz. kozgyiilesi hatarozattal
elrendelt uj reszvenyek ZARTKORU
forgalomba
hozatalaval
torteno alaptoke-emelessel
kapcsolatos
lejegyzesi hatarido
meghosszabbitasa
2. Tisztsegviselok megbizatasanak meghosszabbitasa
3. Tisztsegviselok dijazasanak megallapitasa
4. Alapszabaly m6dositasa
5. Egyebek

A Kozgyiiles ezt kovet6en hatarozatot hoz a napirend elfogadasa targyaban.
•

A Kozgyiiles egyhangu
el6teljesztett napirendet.

d6ntessel,

152.742 igen szavazattal

elfogadja

a fentiek szerint

A Kozgyiiles ezt kovetoen megkezdi a napirendi pontok targyalasat.

1. napirendi pont: A 6/2011. (1.11.) sz. kozgyiilesi hatarozattal
elrendelt uj reszvenvek
ZARTKORU forgalomba hozatalaval torteno alaptoke-emelessel kapcsolatos lejegyzesi hatarido
meghosszabbitasa
A Nordtelekom Nyrt. Kozgyiih~se 2011. januar
hatarozatot hozta:

11-en, 6/2011.

(I. 11.) szamon

a kovetkezo

"A KozgyGles egyhangu dontessel, 160.058 igen szavazattal ugy dant, hogy alaptoke-emelest hajt
vegre, uj reszvenyek zartkorii forgalomba hozatalaval, a Tpt. 14. § (1) bekezdesenek b) pontja
alapjan (lejegyzesre a mai naptol 6 h6napos idotartammal). A KazgyGles llgy dant tovabba, hogy az
alaptOke-emeles legkisebb osszege 50.000.000,- Ft, legmagasabb osszege 250.000.000,- miIIi6
forint. A kibocsatando
uj reszvenyek szama legalabb 50.000 es legfeljebb 250.000 darab
dematerializalt m6don elMllitott tbrzsreszveny, melyek neverteke es kibocsMasi erteke 1.000,- Ft,
bankszamlara torteno befizetessel."
2011. majus 30. napjan a Nordtelekom Nyrt. KozgyGlese tlgy hatarozott, hogy kizarja az elsobbsegi
jog gyakorlasat a 2011. januar 11-en tartott kozgyGlesen hozott, 6/2011. (I. 11.) sz. hatarozat
vonatkozasaban.
Az 19azgatotanacs ezen napirendi pant kapcsan az alabbi hatarozati javaslat elfogadasat javasolja:
"Az Igazgat6tanacs javasolja a 6/20 II. (1.11.) sz. kozgyGlesi hatarozatban rogzitett lejegyzesi hatarido
2012. ev augusztus h6 2. napjaig torteno meghosszabbitasat.
Az Igazgat6tanacs a lejegyzesi hatarido meghasszabbitasaval egyidejGleg javasalja a KozgyGlesnek,
hogy dantsan akkent, hogy az elsobbsegi jog gyakodasat az llj reszvenyek ZA.RTKORU forgalomba
hozatallal tOrtent alaptoke emeles saran ezen lejegyzesi hataddo alatt tOrtent ."eszvenyjegyzes
vonatkozasaban is kizarja."

2

Ezt kovetoen a Kozgyules meghozta az alabbi hatarozatot a napirendi pont targyaban.
•

A KozgyUles egyhangll dontessel, 152.742 igen szavazatfal ugy dont, hogy a 6/2011. (1.11.)
sz. kozgyUlesi hatarozattal elrendelt, llj reszvenyek ZARTKORU forgalomba hozatalaval
tOrteno alaptoke-emelessel kapcsolatos lejegyzesi hataridot 2012. ev augusztus h6 2. napjaig
meghosszabbitja,
es ezzel egyidejuleg az elsobbsegi jog gyakorlasat,
az uj reszvenyek
ZARTKORU forgalomba hozatallal torteno alaptoke ell1eles soran, ezen lejegyzesi hatarido
alatt tortcno rcszvcnyjegyzcs vonatkozasaban
is kizarja.

2. napirendi

pont: Tisztsegviselok

megbizatasanak

meghosszabbitasa

Az. Igazgat6tanacs javasolja, hogy a Nordtelekoll1 Nyrt. Kozgyulese dontson akkent, hogy a tarsasag
Igazgat6tanacsi tagjai es Audit Bizottsagi tagjai hatarozatlan
idotartamra
is megvalaszthat6k
legyenek.
Az. Igazgat6tanacs javasolja tovabba a KozgyGlesnek, hogy az alabbi tisztscgviseloket
2011. augusztus 2. napjat61 hatarozatlan idota.-taml'a terjedoen:

valassza ujra

Dr. Gacsi Mihaly, az Igazgat6tanacs tagja es elnoke
Foldesi Geza, az Igazgat6tanacs tagja
Dr. Nagy Peter, az Igazgat6tanacs es az Audit Bizottsag tagja
Tarany Gabor, az Igazgat6tanacs es az Audit Bizottsag tagja
Miszlai Zoltan, az Igazgat6tanacs es az Audit Bizottsag tagja.
Ezt kovetoen a Kozgyules ll1eghozta az alabbi hatarozatot a napirendi pont targyaban:
• A KozgyGles egyhangll dontessel, 152.742 igen szavazattal
ugy dont, hogy a tarsasag
Igazgat6tanacsi tagjai es Audit Bizottsagi lagjai a ll1ai napt61 hatarozatlan
idotartamra
is
megvalaszthat6ak.
• A KozgyGles egyhangll dontessel, 152.742 igen szavazattal ugy dont, hogy
Dr. Gacsi Mihalyt, az Igazgat6tanacs tagjat es elnoket,
Foldesi Gezat, az Igazgat6tanacs tagjat,
Dr. Nagy Petert, az Igazgat6tanacs es az Audit Bizottsag tagjat,
Tarany Gabort, az Igazgat6tanacs es az Audit Bizottsag tagjal,
Miszlai Zoltant, az Igazgat6tanacs es az Audit Bizottsag
idotartamra terjedoen ujravalasztja.
3. napirendi

pont: Tisztsegviselok

dijazasanak

tagjat a mai

napt61

hatarozatIan

megallapitasa

A napirendi pont kapcs{lI1az Igazgatotanacs a kovetkezo hatarozati javaslatot teljesztette elo.
Az. Igazgat6tanacs
javasolta, hogy az Igazgat6tanacsi
tagok a hatarozat
meghozatalanak
idopontjat61, 2011. augusztus 2. napjat61 havi 500.000,- Ft (azaz Otszazezer forint) dfjazasban
reszestiljenek. J avasolja tovabba azt, hogy a tiszteletdfj osszege minden ev januar 1-jevel a KSH
hivatalos inflaci6s ratajaval kertiljon m6dosftasra.
Ezt kovetoen a KozgyGles ll1eghozta az alabbi hatarozatot a napirendi pont targyaban:
• A Kozgyiiles egyhangu dontessel, 152.742 igen szavazattal ugy dont, hogy a Nordtelekom
Nyrt. Igazgat6tanacsi tagjai a mai napt61, 2011. augusztus 2. napjat61 havi 500.000,- Ft (azaz
Otszazezer forint) dfjazasban reszestilnek, amely tiszteletdfj osszege minden ev januar 1-jevel
a KSH hivatalos inflaci6s ratajaval m6dosftasra keri.il.
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5. napirendi pont: Egyebek
5.l.elnokhelyettesi

tisztseg betOltese

Az Igazgat6tanacs javasolja a K6zgyulesnek, hogy az Igazgat6tanacsban
tOltsenek be Dr. Nagy Peter es Tarany Gabor Igazgat6tanacsi tagok.

eln6khelyettesi

tisztseget

Ezt kovet6en a KozgyUles meghozta az alabbi hatarozatot a napirendi pont targyaban:
• A KozgyUles egyhangll d6ntessel, 152.742 igen szavazattal ugy dont, hogy Dr. Nagy Peter es
Tarany Gabor Igazgat6tanacsi tagok a mai napt61 elnakhelyettesi tisztseget taltenek be a
tarsasag Igazgat6tanacsaban.
5.2. a Beltav Kft. hal6zatanak megvasarlasa
Az Igazgat6tanacs javaslata e napirendi pont kapcsan az, hogy maximum 200.000.000,- Ft (azaz
Ketszazmilli6 forint) asszeg a Beltav Kft. iigyfeleinek es hal6zatanak megvasarlasara legyen fordftva a
Nordteleko111 Nyrt. reszerol.
Ezt k6vet6en a K6zgyules meghozta az alabbi hatarozatot a napirendi pont targyaban:
• A K6zgyules egyhangll d6ntessel, 152.742 igen szavazattal ugy dant, hogy a tarsasag
maximum 200.000.000,- Ft-ot (azaz Ketszazmilli6 forintot) a Beltav Kft. iigyfeleinek es
hal6zatanak 111egvasarlasara fordft.

4. napirendi pont: az Alapszabaly m6dositasa
Az Igazgat6tanacs javasolja a K6zgyulesnek az Alapszabaly fenti hatarozatoknak
1116dosftasat,az Alapszabaly alabbi pontjaira vonatkoz6 valtoztatasok elfogadasat:

megfelel6

• az Alapszabaly 11.20. pontjara vonatkoz6 m6dosftasi javaslat:

•

•

,.A k6zgyules hatarozatait egyszeru sz6t6bbseggel hozza, kiveve a jelen Alapszabaly 11.2.
alpontjanak a), b), c), d) g), es r) alpontjaiban meghatarozott kerdeseket, melyekben a
k6zgyUlesen jelen leva reszvenyesek minositett t6bbsegi szavazataval (75%+ I szavazat
leadasa eseten) sziiletik k6zgyulesi hatarozat."
az Alapszabaly 12. Igazgat6tanacs c. pontja 12.1. alpontjara vonatkoz6 m6dosftasi javaslat:
"A tarsasagnal igazgat6sag es felLigyelo bizottsag helyett egyseges iranyitasi rendszert
111egval6sit6, 5 tagll Igazgat6tanacs
muk6dik. Az Igazgat6tanacsi
tagok hatarozatlan
idotartamra is megvalaszthat6ak."
az Alapszabaly 12.2. alpontjara vonatkoz6 m6dosftasi javaslat:
"Az Igazgat6tanacs tagjai 2011. augusztus 2. napjitt61 teljedo hatarozatlan idOtartamra:
Az Igazgat6tanacs elnoke:
Dr. Gacsi Mihaly
Lakcfm: 1084 Budapest, Rak6czi ter 6. VII.
Anyja neve: Bulecza Katalin

Az Igazgat6tanacs elnakhelyettesei:
Dr. Nagy Peter
Lakcfm: 2458 Kulcs, De<'lkFerenc utca 118.
Anyja neve: Siba Ilona
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Tarany Gabor
Lakcfm: 2400 DunaLijvaros,
Anyja neve: Tabori Anna
Az Igazgatotanacs

FiastyLik utca 8.

tovabbi tagjai:

Fbldesi Geza
Lakcfm: 1027 Budapest, Frankel Leo Lit6. IV. emelet 37.
Anyja neve: Szasz Zsuzsanna
Miszlai Zoltan
Lakcfm: 1151 Budapest, Kovacsi
Anyja neve: Berenyi Maria"
•

K. ter 4/B.

az Alapszabaly
13. Audit Bizottsag c. pontja 13.2. alpontjara vonatkozo modosftasi javaslat:
"A tarsasagnaI
3 tagll Audit Bizottsag 111ukodik, 111elynek tagjait a kozgyules valasztotta
[gazgat6tanacs
tagjai
koztil.
Az Audit
Bizottsag
tagjai
hatarozatlan
idotarta111ra
megvalaszthatoak.
"

az
is

Ezt kovetoen a Kozgyules 111eghozta az alabbi hatarozatot a napirendi pont targyaban:
• A KozgyUles egyhangll dontessel, 152.742 igen szavazattal Ligy dbnt, hogy a Nordtelekom
Nyrt. Alapszabalyat
a 111ai kozgyulesen
hozott hatarozatoknak
ll1egfeleloen
1116dosftja,
melynek soran az Alapszabaly alabbi pontjai az alabbiak szerint modosulnak:
•

•

•

az Alapszabaly
11.20. pontja:
"A kozgyules
hatarozatait
egyszeru sz6tobbseggel
hozza, kiveve a jelen A lapszabaly
I 1.2.
alpontjanak
a), b), c), d) g), es r) alpontjaiban
ll1eghatarozott
kerdeseket,
melyekben
a
kozgyulesen
jelen levo reszvenyesek
ll1in6sftett tbbbsegi
szavazataval
(75%+ I szavazat
leadasa eseten) szLiletik kozgyulesi hatarozat."
az Alapszabaly
12. Igazgatotanacs
c. pontja 12.1. alpontja:
"A tarsasagnal
igazgat6sag
es felLigyelo bizottsag
helyett egyseges
iranyftasi
rendszert
ll1egval6sft6,
5 tagll 19azgat6tanacs
111ukodik. Az [gazgat6tanacsi
tagok
hatarozatlan
id6tarta111ra is 111egvalaszthat6ak."
az Alapszabaly
12.2. alpontja:
"Az [gazgat6tanacs
tagjai 20 II. allgllsztlls 2. napjat61 teljed6 hatarozatlan
id6tartall1ra:
Az Igazgatotanacs
elnbke:
Dr. Gacsi Mihaly
Lakcfm: 1084 Budapest, Rak6czi
Anyja neve: Bulecza Katalin

ter 6. VII.

Az Igazgatotanacs
elnbkhelyettesei:
Dr. Nagy Peter
Lakcfm: 2458 Kulcs, Deak Ferenc utca 118.
Anyja neve: Siba Ilona
Tarany Gabor
Lakcfm: 2400 DunaLijvaros,
Anyja neve: Tabori Anna

FiastyLik utca 8.
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Az Igazgatotanacs tovabbi tagjai:
Foldesi Geza
Lakcfm: 1027 Budapest, Frankel Leo (it 6. IV. emelet 37.
Anyja neve: Szasz Zsuzsanna
Miszlai Zoltan
Lakcfm: 1151 Budapest, Kovacsi K. ler 4/B.
Anyja neve: Berenyi Maria"
•

az Alapszabaly 13. Audit Bizottsag c. pontja 13.2. alpontja:
"A tarsasagnal 3 tagll Audit Bizottsag l11iikodik, l11elynek tagjait a kozgyiiles valasztotta az
Igazgatotanacs
tagjai kozLiI. Az Audit Bizottsag tagjai hatarozatlan
idotartal11ra is
l11egvalaszthat6ak. "

A levezeto elnok ezt kovetoen, a napirendi pont targyalasanak
berekesztette.
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befejezesere tekintettel a Kozgyiilest
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G£za
dr. Sugar Inez
/szavazatszamlalok

6

